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KÉTHETENTE MEGJELENÕ, INGYENES KÖZÉLETI FOLYÓIRAT

MEGJELENIK: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos településeken

A hagyományőrzést és az ismeretterjesztést szolgálja a Békési
Kisgazdakör aratónapja, amit idén
már tizedszer tartottak meg. Nagy
György Békéshez közeli tanyáján
zajlott a program egy része, a vendéglátás és a kulturális műsor, míg
a kézi aratóverseny és a tarlófutás a
közeli búzatábláján. A rendezvény
bemutatja, hogy milyen nehéz munka
volt egykor, a gépesítés előtt az aratás,
de szól a magyar paraszt élni akarásáról is – mondta el megnyitójában
Tóth Attila, a Békési Kisgazdakör
tiszteletbeli elnöke, aki hálát adott
azért is, hogy térségünket jégverés és
más csapás nem érte, így ha vesztesé-

Valamit tenni kell a
kábítószer ellen 3. oldal
Anyám balladát táncol
5. oldal
Békési bokszolónő a
magyar válogatottban
8. oldal

USZODA NYITVA TARTÁSA:
– hétfô-péntek: 6-20 óra
– szombat: 8-20 óra
– vasárnap 8-18 óra

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Jó mulatság volt az Aratónap

Lapunk
tartalmából

További fotók az aratónapról: www.bekesiujsag.hu.

gekkel is, de aratni lehet. A helyszínre, ahol már kora délelőtt fortyogott a

Olvasóvá kell tenni a jövő generációit

Gyógyszertári
ügyeleti rend

Magyarországon minden
negyedik ember nem érti,
amit olvas, és kevesebb
mint az emberek fele olvas
el évente legalább egy
könyvet. Ezekről a sokkoló
tényekről is szó volt a Szép
magyar beszéd anyanyelvi
kurzus részeként rendezett
Olvasáskonferencián. A nívós előadásokat, melyeknek a
református gimnázium díszterme adott otthont, a határon túlról érkezett magyartanárok mellett helyi és megyei
tanárok, tanítók és könyvtárosok is hallgatták.

JÚLIUS 10-17.
Jázmin Patika (Rákóczi u.)
JÚLIUS 17-24.
Turul Patika (Piac tér)
JÚLIUS 24-31.
Oroszlán Patika (Kossuth u.)
Hétfőtől péntekig 18-20 óráig,
vasárnap és ünnepnap 9-11 óra,
valamint 17-18 óra között.
Váltás mindig szombaton
reggel fél nyolckor.
Figyelem, egyes gyógyszertárak
szombaton is nyitva tartanak.
Orvosi ügyelet: 416-637

Gereben Ferenc egyetemi
tanár például a határon inneni
és túli magyarok olvasási szokásairól készített felméréseit ismertette. Mint elmondta, kutatásai szerint a különféle sajtótermékek (napilapok, hetilapok és folyóiratok) olvasásában
az anyaországban élők el vannak maradva a többiekkel
szemben, de a könyvolvasás is a
jelenlegi határokon belül a legalacsonyabb. 2005-ben már csak
tízből négyen olvastak el évente legalább egy könyvet (félő
azóta még tovább romlott a
helyzet). A legtöbbet olvasó

Hivatalosan is átadták
a körforgalmat

magyarok Erdélyben és Kárpátalján vannak. Az is figyelemreméltó, hogy Magyarországon a friss kiadású, főleg
szórakoztató idegen irodalmat
keresik, míg például Erdélyben
még mindig nagy a magyar
klasszikusok becsülete.
A további előadások mások
mellett az olvasástanítási módszereket, az olvasás fiziológiai
hátterét, a biblioterápia témáját és a kiskamaszok regényolvasási szokásait járták körül. A
kétnapos program részeként
mód nyílott a helyi, idén hatvanéves Püski Sándor Könyv-

tár, a Békés Megyei Tudásház
és Könyvtár, valamint az 500
munkatárssal dolgozó Országos Széchényi Könyvtár bemutatkozására is. Dr. Bartos Éva,
a nemzet könyvtára Könyvtári
Intézetének igazgatója kiemelte a nemrégiben meghirdetett
„2010 – A Családi Olvasás
Éve” programot. Mint el-

A nemzeti színű szalagot a békési körforgalomnál Izsó Gábor polgármester és Erdős Norbert alpolgármester vágta át.

forgalom, amely reményei szerint éppen ezekre a gondokra
jelent majd megoldást. A város
első embere azt is hozzátette,
hogy az elmúlt három és fél
évben összesen mintegy 943
millió forintot költött a város az
infrastruktúra fejlesztésére, ide

értve kerékpárutak építését,
útalapok elhelyezését, parkolóhelyek kialakítását.
A csomópont közepén köztéri műalkotás elhelyezését
tervezi az önkormányzat. A
körforgalom miatt a közlekedési rend megváltozott.

mondta, az olvasni tudás nem
pusztán kulturális, hanem egyben gazdasági és össztársadalmi kérdés. Ma Magyarországon
minden negyedik ember nem
érti, amit olvas, azaz funkcionális analfabéta. Aki nem tud
jól olvasni, kirekesztődik a társadalomból, nem tud élni
demokratikus jogaival, nem
kap megfelelő munkát, az élet
minden területén hátrányok
érik. Ezért kell minden eszközzel, széleskörű összefogással, a
család erejét is felhasználva
olvasóvá nevelni a jövő generációit – hangzott el.
Sz. K.

Néhányan kikerülhetnek
a hajléktanságból
A Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Európai Uniós támogatással olyan programba kezdett, amellyel 16 hajléktalanon kívánnak segíteni,
nekik munkát vagy képzést, valamint lakhatást
biztosítva. A kiválasztott személyeknek maguknak is erőfeszítést kell tenniük, hogy valóban új
életet kezdhessenek.
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A kivitelezők és üzemeltetők, továbbá érdeklődő lakosok jelenlétében július 9-én
hivatalosan is átadták az
Ady-Szarvasi-Kossuth utcai
közlekedési anomáliákat a
remények szerint megszüntető körforgalmat. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztési Zrt. képviseletében
Csapó Mária beruházási mérnök mondott köszönetet mindazoknak, akik részt vettek a
megvalósításban. A hatvanmilliós beruházást a Magyar
Aszfalt Kft. kivitelezte, határidőre – emelte ki a cég területi
igazgatója, Hőrcsik Lajos.
Izsó Gábor polgármester avatóbeszédében elmondta, hogy
nagyon forgalmas és veszélyes
csomópontnál épülhetett a kör-

bográcsokban a 300 főre főzött birka,
valamint marhalábszár pörkölt, lovas

kocsik és hintók vitték az érdeklődőket, köztük sok gyereket és fiatalt, az
aratóversenyre most először kilátogató vendéget. Küldöttség érkezett a romániai Újzimánból is. Az aratóversenyre hat, egyenként háromfős csapat nevezett, nekik azonos méretű
táblarészt kellett kaszával levágni,
kévébe kötni, és keresztbe rakni.
Közben a Vadrózsa Asszonykórus aratódalai szórakoztatták a nagyérdeműt. Az időre elvégzett munka minőségét szakmai zsűri értékelte Kerekes
József vezetésével. A mezítlábas tarlófutóversenyt is megtartották, majd a
megérdemelt ebéd és a mulatozás következhetett, kifulladásig.
Sz. K.

Minderről a TÁMOP-5.3.308/2-2009-0002 KÉZENFOG-LAK projekt nyitó konferenciáján volt szó. Izsó Gábor polgármester kifejtette,
hogy a város vezetésének azok
felé is van felelőssége, akik a
társadalom perifériájára szorultak. Méltatta azt a szakmai
összefogást, amely ezt a nyertes pályázatot övezi. Az önkormányzat egy lakás biztosításá-

val, valamint intézményi hátterével segíti a programot.
Nagy György Miklósné
igaz gató hozzátette, hogy
programra 33,5 millió forintot nyertek el. Ennyiből lehet
16 személynek a foglalkoztatását és lakhatását a jövő év
végéig megoldani. Sikeresség
esetén az ő szociális helyzetük tartósan javulhat. Nem
csak a hajléktalanszállókon

élők közül választották ki a
tá mogatottakat,
vannak
olyanok is, akik nem lakás
céljára szolgáló épületekben
élnek, vagy kilakoltatottak.
Választhatnak, hogy takarítói vagy parkgondozói képzésben vesznek részt, vagy
munkába állnak. Többeknek
már sikerült munkát vagy
közmunkát találni. A lakhatást albérletekben, családi
házakban oldják meg, melyhez a program résztvevőinek
is hozzá kell járulniuk.
A projekt sikeréért a szociális szolgáltató központ teljes
szakmai állománya, és társintézmények
(képzőhelyek,
munkaügyi központ) munkatársi köre fogott össze.
Folytatás a 2. oldalon
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Elmondta, hogy a boltíves téglahíd 18801890 körül épülhetett, nagyjából egy időben
a hasonló külsejű egykori főtéri híddal.
Elődje az a fapadlós híd lehetett, amely miatt
kapta a nevét a legenda szerint a Dübögő,
merthogy hangosan döbögött rajta a lovas
kocsi. A téglahíd az akkori Ladányi úton, mai
Rákóczi utcán, a Fekete-Körös fölé épült, de
a meder a Kettős-Körös elkészülésekor holttá vált, inkább csak esővizet szállított. Előbb
keskenyebb, majd szélesebb átereszt fektettek le, amit kettős töréssel az épület mellé a
régi mederbe vezettek. A kisvasút miatt már
a 20. század elején vasbeton lemezekkel borították, és kiszélesítették. Aszfaltburkolatot

1900 körül készült ez a képeslap, amely az egykori
Fekete-Körös hidat mutatja.

1973-ban a várossá nyilvánítás kapcsán
kapott, 1983-ban pedig a földdel betemették,
feltöltötték a területet. Erre a hídra találtak
most rá az építőmunkások.
Ferenczi Sándor érdekességképpen azt is
elmondta lapunk olvasóinak, hogy még egy
hasonló korú híd lehet a földben, a Kossuth
utcán, nagyjából a mai Ipartestület épület,
Penny áruház raktára alatt. Az a híd a
Csíkos-ér vízét hozta át, és a 47-es út korszerűsítésével 1960-61 körül aszfaltoztak le véglegesen.
Sz. K.

Néhányan kikerülhetnek
a hajléktanságból
Folytatás a címoldalról
– A jelenlegi helyzetben a
hajléktalanokon csak ilyen
összefogással lehet tartósan
segíteni, és csak akkor, ha valós motiváció van a jelöltek-

ben – mondta el Almási
Gyöngyvér foglalkozta tási/
képzési referens. Fazekas Ágnes szakmai vezető ismertette az adatokat: a hatvan jelentkező közül 8 férfi és 8 nő

lett bevonva, a nők átlagéletkora 46, a férfiaké 54 év.
Többen már beköltöztek
albérleteikbe, ahol új életük
megkezdődhet.
Szegfű Katalin

Igazi csemege volt a zenebarátoknak Szentpáli Roland és a Solti György Rézfúvósegyüttes
hangversenye. A hétszeres nemzetközi versenygyőztes, ötszörös Artisjus-díjas tubaművész és
zeneszerző Szentpáli Roland, valamint a tízfős
Solti György Rézfúvósegyüttes koncertje első
részében klasszikus zenét játszott Händeltől,
Bachtól, Mozarttól, Wagnertől, míg a második
részben könnyed dallamokat hallhattunk.
Latin zenét, sőt egészen mai rap zenét is, utóbbinál Szendőfi Péter dobos is közreműködött.
A legnagyobb sikert Morricone: Volt egyszer
egy vadnyugat című film lírai betétdala aratta.
A rendezvény egyébként humorestnek is beil-

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Előző lapunkban írtunk arról, hogy
a Rákóczi utcában a járda felújításakor egy régi híd maradványaira találtak. A témával kapcsolatban Ferenczi Sándor helytörténet-kutatót
kértük múltidézésre.

A zenei napok igazi csemegéje volt

Még több fotó: www.bekesiujsag.hu.

lett, a közönség a hasát fogta Szentpáli Roland
fantasztikus humorától.
Zs. I.

Közgyűlést tartott
a Békés-tarhosi Baráti Kör
Hagyományosan a zenei
napok idején rendezik a közgyűlését a Békés-tarhosi Baráti Körnek, amelynek titkára
Erdei István. Elsőként Mező
Imre zenetudós, a kör elnöke
számolt be az egyesület 20092010. évi munkájáról, majd az
ellenőrző bizottság vezetője,
Varga Sándor adott tájékoztatást az egyesület anyagi helyzetéről. A jövőre vonatkozó
tervekről, elképzelésekről az
elnök mellett mások is kifejtették véleményüket. Id. Vámos László jelenleg gyengél-

kedik, ezért helyette a fia,
Vámos Zoltán kért szót „a
tarhosi szellemiség megmentése, továbbvitele” érdekében,
amelyről Bagoly László a zeneiskola igazgatója, Koszecz
Sándor kulturális központ
igazgató, Hornok Sándor tarhosi polgármester is szólt.
Gellénné Körözsi Eszter, az
Olvasáskonferencia és a Szép
Magyar Beszéd anyanyelvi kurzus vezetője hitet tett a tarhosi
láng, az énekiskola emlékének
és örökségének továbbvitele
mellett. Hangsúlyozta, hogy

az 1992-ben Gyarmath Olga
néni által létrehozott, és az
idén 17. alkalommal megrendezendő anyaelvi kurzus fő célja
mindig is az volt, hogy „összehozza a magyarságot.”
Elhangzott, hogy az egykori tarhosi diákok közül egyre
kevesebben jönnek el a baráti
találkozóra, mert megöregedtek, megbetegedtek.
A Közgyűlést követően a
Baráti Kör tagjai megkoszorúzták Gulyás György emléktábláját, valamint Kodály
Zoltán szobrát.
Zs. I.

Néptáncfesztivállal ért véget
a zenei napok
Idén már második alkalommal rendezte meg a város a Békés-tarhosi Zenei Napok keretében a Nemzetközi Néptáncfesztivált. A szlovákiai a
„Klások” Néptáncegyüttes, a
csehországi „Kunovjan” Gyermektáncegyüttes a békési Belencéres Néptáncegyüttes csoportjainak vendégeként több
alkalommal fellépett, mások
mellett a Piactéren is. Parádés
fellépésük a városközponton át
menettánccal ért véget. Fellépek a tarhosi Körösök Völgye
Folklórfesztiválon. Tartottak
nagysikerű táncházat is, valamint ezen együttesek gálaműsorával ért véget a zenei napok.
Mindhárom csoport bemutatta

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A feltárt régi híd története

Fotók a táncos programokról: www.bekesiujsag.hu.

tudását, majd a fináléban
együtt táncoltak. A közönség
vastapssal jutalmazta, és köszönte meg lélekemelő produk-

cióikat. Rendhagyó módon a
gála végén is táncolni hívták a
nézőket, ezzel búcsúztatva az
idei zenei napokat.
Zs. I.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
PÁLYÁZATOT HIRDET
a tulajdonát képező 3918 helyrajzi szám
alatt felvett 5630 Békés, Verseny u. 4. szám
alatt található, Vállalkozói Centrumban
(Inkubátorház) található irodák, műhelyek,
raktárak, bérlet útján történő hasznosításra.
Bérleti díj:
– iroda: 1.200 Ft/m²+ÁFA/hó
– műhely, raktár: 550 Ft/m²+ÁFA/hó
– az egy éven belül alakult, kezdő vállalkozások 15 %-os kedvezményben részesülnek a bérleti díjakból egy éven keresztül

Részletes tájékoztatás kérhető:
• Gyebnár Pétertől, az inkubátorház
menedzserétől a 66/411-011/es telefonszám 166-os mellékén
• www.bekesvaros.hu
• www.vallalkozoicentrum-bekes.hu
A pályázatnak nincs benyújtási határideje, elbírálása folyamatosan történik
A pályázat beadásának helye: Polgármesteri Hivatal, Titkárság (5630 Békés,
Petőfi u. 2.)

3

2010. július 14.

Együtt akar indulni
a Jobboldali Összefogás
Vámos László és Miklós Lajos önkormányzati képviselő a
közelmúltban sajtótájékoztatón erősítette meg, hogy a város
további fejlődése érdekében a Jobboldali Összefogás Békésért
Polgári Kör továbbvitelére van szükség, ezért közösen újra
indulni fognak az őszi helyhatósági választáson. Az
Összefogás életre hívásának elsődleges célja egy élhető Békés
megszervezése volt. Az elmúlt négy év eredményei azonban
túlmutatnak ezen a célon. A munka eredményességét az
elmúlt négy év beruházásai mutatják: Uszoda, Dr. Hepp
iskola épületének felújítása, utak és kerékpárutak építése,
dánfoki fejlesztések, Inkubátorház, Fürdő felújítása, bölcsőde
építése. A két képviselő kinyilvánította, hogy álláspontjuk
szerint minden olyan erő, amely a Jobboldali Összefogás egységét megbontja, gyengíti az eljövendő munka hatékonyságát, és a városban lakók érdekei ellen hat.

A könyvtár nyári nyitva tartása
A felnőtt könyvtár július
12-től augusztus 31-ig 14-18
óráig tart nyitva. A gyermekkönyvtár július 12-től augusz-

tus 31-ig 13-17 óráig tart
nyitva. Szombatonként, valamint augusztus 16-22. között
mindkét részleg zárva.

Most kell tenni valamit a kábítószer ellen
A 2009-ben újjászervezett Békési Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) tagjainak tartottak
nemrégiben továbbképzést Dánfokon. A résztvevők célja, hogy egészségtudatos generációk
nőjenek fel Békésen, akik elutasítják a legális és
illegális szereket.
A szervezetfejlesztő tréning
szünetében Tüzes Katalin, a
békési KEF titkára nyilatkozott lapunknak. Elmondta,
hogy a KEF-nek nem magánszemélyek, hanem szervezetek
a tagjai, például a rendőrség, a
civil szervezetek szövetsége,
iskolai védőnők és ifjúságvédelmi munkatársak, cigánymisszió. Közösen fogalmazták
meg a 2010-2012-es békési
drogstratégia alapjait, amely
célul tűzi ki mások mellett a
kortárssegítő képzést, az
egészségüggyel való kapcsolat
bővítését, helyi sajtóban médiakampány indítását, és egy
játszótér-program beindítását.
– A KEF nem pusztán az
illegális drogok problémájával

foglalkozik, hiszen kábítószerfüggő az országban becslések
szerint ötvenezer személy lehet, míg például nikotinfüggő
hárommillió, alkoholbeteg
egymillió körüli, gyógyszerfüggő hat-hétszázezer – sorolta az adatokat Gáspár Gabriella, a téma szakértője, budapesti szervezetfejlesztő tréner.
Mint hozzátette, ezek számának csökkentése lassú és
hosszadalmas munka, össztársadalmi feladat. A kábítószer esetében fontos a kínálat
csökkentése, vagyis a terjesztők elfogása, elosztóhelyek
szemmel kísérése, ez persze
rendőrségi feladat. Ezzel párhuzamosan közvetlenül el
kell érni a veszélyeztetett kor-

osztály tagjait, és olyan
egészségtudatosságot kialakítani nálunk, amelynek eredményeként önmaga tud nemet mondani a kínálásra,
szórakozóhelyen vagy másutt. Tehát szemléletmód
váltásra van szükség, de nem
csak a tizen-huszonévesen
körében, hanem az idősebbeknél is, akik a hivatalos
szervektől várják a probléma
megoldását, miközben gyak-

ran maguk is rossz példát
mutatnak gyereküknek, unokájuknak az alkoholfogyasztás vagy dohányzás terén.
A Békési Kistérség 14 és 16
éves diákjai körében nemrég
tartottak az életmódra vonatkozó, részletekbe menő felmérést, ennek adatait most dolgozzák fel. Bemutatása még e
nyáron várható – ismertette a
Békési Újsággal Tüzes Katalin.
Szegfű Katalin

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötöttek: Juhos Imre és Ollé Ildikó,
Gye ne Ist ván és Szabó
Veronika, Balog Csaba és
Mucsi Nikolett.
Sok boldogságot kívánunk!
Elhunytak: Szöllösi Sándor (76 évesen), Vásári
Ferenc Miklós (60), Kovács János (66), Kocsor
Mihály (43, Bélmegyer),
Balázs Mária (84), Juhos

József (56), Polgár Mátyásné (87), Máté Mihály
(64), Domokos Gergely
Mihály (62), Czinanó Jenő
(64), Rafai Mihály (70),
Suszter Lajos (70).
Nyugodjanak békében!

Je g y z e t

Józsi
Pálmai
Tamás

Az első, aki elment a
KÉSZ alapítói közül. Tősgyökeres békési, mégis,
amikor leírom nevét Tamási Áron jut eszembe, s
máris melléknevét, jelzős
szerkezetét keresem a
fenti, címbéli nevének. A
csapatban így mondtuk:
Juhosjózsi, mert Józsiból
van még egy, s őt – megkülönböztetendő – Dankójózsinként emlegettük,
így egybeírva, egyben,
egyszusszra kimondva. S
ha belegondolok, nem is
kell más, székelyes ragadványnév neki, mert ez a
Juhosjózsi szószerkentyű
mindent elmond róla.
Mindent? Mindent. Elmeséli legnagyobb, egész
életén át tartó harcát az
idővel. Az idővel, mint negyedik dimenzióval, melyet
a ketyegő óra jelez, s mely
leggyakrabban megelőzte
őt. (Ezért is volt rettentő
büszke, ha valahová mégis
időben, vagy elsőként ért
oda. Ilyenkor mutató ujjával megkopogtatta karóráját, s mondta: Figyelted,
Tamás bácsi? Mert – tán az
amerikai „jó öreg”, vagy
talán a székelyeknél is szokásos módi mintájára néha
bácsiztuk egymást.) De
örökkön vívódott az idővel,
mint történelmi fogalommal is, hisz Trianont sosem
tudta elfogadni. Még Atya
is hiába győzködte, udvariasan meghallgatta, s aztán
kezdte, ahol abbahagyta:
„Jól van Atya, de...” Máig is
őrzöm – s ezentúl féltett
kincsként – azt a tőle kapott órát, amelyen a régi
térkép van, s amelyen viszszafele mennek a mutatók,
jelezvén, hogy a trianoni
döntés lejár, megfordítható,
vagy azt a modern autós
atlaszt, ahol minden stimmel, csak a határok a Nagy
Magyarországéi. Hogy honnan szerezte? Így fordult
elő, hogy már rég Szlovéniában haladtunk ugyan,
de a térkép szerint még itthon voltunk. Igen, itthon.
Ő otthon volt, ahol csak
magyarok laktak. Erdélyt
egyszerűen imádta, csak a
határhoz közeledvén lett
mindig feszült bár sosem
csempészett. Nem is tehette, mert ártatlan képével
azonnal lemeszelték volna,
mint ahogy a világ összes

rendőre is „imádta” őt.
Szinte hihetetlen, de ha egy
is akadt köztük a utakon,
az biztosan igazoltatta. Már
szinte anekdotába illő, de
még biciklin ülve is megszondáztatták. Folyamatosan járt az agya, s első szakmája a fényképész precizitásával és kreativitásával
könyvvizsgált, de szórakozottsága egyszerűen bájos
volt. Megtörtént, hogy
rossz lakodalomba ült be, s
csak a menyasszony láttán
jött rá, hogy baj van, vagy
kongresszusra indulva csak
Kecskeméten vette észre,
hogy papucsban és házi
ruhában van. Ha néha,
munka után s autót letéve
ivott egy pohár sört, az
Nagyszalontán beszerzett
marosvásárhelyi volt. Erősben viszont nem ismert tréfát, csak békési – lehetőleg
saját főzetésű – szilva vagy
barackpálinkát ivott. Becsiccsentve tán sosem láttam, mégis – ha nagy ritkán is, sajnos – ellazult
kicsit, szinte ömlött belőle
a kacajt kacajra fakasztó
szöveg. Dőltünk a nevetéstől, s ő maga is annyira
kacagott, hogy alig tudta
elmondani humoros történetét. Ilyenkor a szeme
olyan huncut volt, hogy a
lányok rögtön tudták, ezzel
kötötte magához anno
Marikáját. Minket, barátait
is tisztelve szeretett, de a
családját, gyerekeit a csaknem túlzásba hajló rajongásig szerette. Az idő, az
imént említett örök harcostársa itt nem fogott ki rajta.
Ha a gyerekekről volt szó,
ha éjjel kellett, ha csak egykét óra alvás után csak,
akkor is azonnal indult,
ment. Mi is szerettük, úgy
ahogy volt, és szeretjük ma
is emlékét, lelkét. Nem fordulhattunk úgy hozzá,
hogy azonnal ne segített
volna. Önzetlenül, és részéről magától értetődően.
Hisz barátok vagyunk –
mondta.
Igen, barátok. Ezért is
merünk elengedni Józsi.
Nyugodtan menj új utadon, légy te a csapat úttörője az eddig általunk
még nem járt helyeken, s
várj ránk mosolyoddal, s
egy kupicányi égi nedűvel. De addig is, amíg lassan, szerre odaérünk, vigyázunk a tieidre, mert ők
a mieink is. Ég veled. Kísérjen hát mi legjobban
illik hozzád: „Hiszek egy
Istenben, hiszek egy hazában, hiszek Magyarország
feltámadásában!”
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Újraindulhat
a Békés-Murony
szárnyvonal?
Újraindulhat-e a MuronyBékés szárnyvonalon is a személyforgalom – tettük fel a
kérdést Erdős Norbertnek, a
térség országgyűlési képviselőjének, látva, hogy az elmúlt
hetekben az ország néhány
pontján ez megtörtént. Erdős
Norbert elmondta, hogy a
témáról már beszélt az illetékes közlekedési államtitkárral,
Fónagy Jánossal, és azt a választ kapta, hogy a tárca büdzséjétől függően van mód az
előző kormány által bezárt
vonalak újraindítására. A szakasz esélyeit ronthatja, hogy
beszüntetése előtt valóban
kevesen használták a közlekedés eme módját, és mivel első
körben zárták be, 2007 márciusában, a műszaki állapota is
nagyon leromlott.

Minderről azon a sajtótájékoztatón kérdeztük az országgyűlési képviselőt, amelyen
bejelentették, hogy 16 személlyel megalakult a Fidesz
Magyar Polgári Párt Békés
megyei 3. számú választókerületének Munkás és Alkalmazotti Tagozata. A zömében
nem párttagokból álló csoport
vezetését Balog Zoltán helyi
autószerelőre bízták. A szervezet a tagok számára élő közösséget, szabadidős programokat kínál, emellett céljuk,
hogy a megfelelő fórumokon
szorgalmazzák a részmunkaidős foglalkoztatás, valamint a
családbarát
munkahelyek
megteremtését, és hogy az idegenforgalom fejlesztésére irányítsák a figyelmet, amely
munkaerőt szívhatna fel.

Marad a nőkre
a piacozás
Nem ment jól a Férfi Nap
a Piacon, a rendezvény az
érdeklődés teljes hiányát
mutatta a vevőknél és az
eladóknál egyaránt – mondta el lapunknak Jeneiné
Lagzi Mária, a Piacfelügyelet

vezetője a július 11-i programról. Ezért ilyet a jövőben
már nem rendeznek. A nyáron még két nagyobb vásár
lesz: augusztus elsején Kisállatbörze, nyolcadikán a
Bolhapiac.

Jó levegőn, szép környezetben telik a vakáció
Előző lapszámunkban már
írtunk róla, hogy idén nyáron is hat héten keresztül
zajlik a Dánfoki Üdülőközpontban a Szo ciális Szol gáltató Központ nap közis
tábora. A gyerekeknek összeállított hetek más-más tematika mentén zajlanak. Amikor lapunk riportere meglátogatta a helyszínt, éppen a
„Kerekecske-gombocska”
hét kellős közepén jártak. E
témához alkotó jellegű kézműves foglalkozások, társas
játékok kapcsolódnak, például gombfelvarró verseny,
gombfoci, gombos kitűző és
ékszer készítése, malomjáték
gombbal. Ezek mellett a
programot sportolás, ha van
mód rá fürdőzés, szabadidős
foglalkozások egészítik ki –
mondta el lapunknak Csepelényi Attila táborvezető,

Minden nap a reggeli tornával indul.

akinek munkáját a családsegítő munkatársai segítik.
Hetente 40, zömében 6-13

BÉKÉS

VÁROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK
INGATLANHIRDETMÉNYE
Békés Város Önkormányzata pályázat útján történő bérbeadásra meghirdeti a tulajdonát képező alábbi ingatlanokat:
– Békés, Széchenyi tér 4/2., 2. szám (80 m2) lakás
A bérleti díj: 450.- Ft/m2/hó
– Békés, Kossuth u. 30. szám (41 m2) üzlethelység
A bérleti díj: 21.200 Ft/hó+ÁFA
Részletes tájékoztató kérhető a Polgármesteri Hivatal
Gazdálkodási Osztályán (Békés, Petőfi u. 2., 36-os
számú iroda).
Benyújtási határidő: augusztus 13. (péntek) 12 óra.

éves gyermeknek nyújt elfoglaltságot, és nem mellékesen napi háromszori étkezést

Megyei rock zenekarok
versenye
A megyében működő amatőr, cd-vel nem rendelkező
zenekaroknak versenyt hirdet
a Békés Városi Kulturális
Központ. Jelentkezés rövid
bemutatkozással, elérhetőséggel és bemutatkozó (audio
vagy video formátumú)
hanganyaggal július 31-ig
lehetséges. Részvételi díj:
1500 Ft/fő. A döntőre augusztus 22-én kerül sor a
kulturális központ Nagytermében. A zenekarokat országos hírű zenészek, menedzse-

AZ IGAZI BOLDOGSÁG MEGTALÁLT ÚTJA
„Fiam, ha megfontolod mondásaimat, és parancsaimat magadba zárod, ha figyelmesen hallgatsz a bölcsességre, és szívből törekszel értelemre, bizony, ha bölcsességért kiáltasz, és hangosan
kéred az értelmet, ha úgy keresed azt, mint az ezüstöt, és úgy
kutatod, mint az elrejtett kincseket, akkor megérted, mi az Úr
félelme, és rájössz, mi az istenismeret.”
Minden ember boldog szeretne lenni – ez egy közhely, de
éppen ebben az általános kijelentésben találjuk meg azt a motivációt, amely minden embert mozgat a világban, függetlenül
nemtől, kultúrától, életkortól. A különbségek abból adódnak,
hogy mindenki másban keresi ezt a boldogságot. Van, aki az
érzéki gyönyörök hajszolásában, van, aki a munkájában elért
sikerben, van, aki a szerelemben, megint mások a hobbijukban,
sorolhatnánk tovább.
Valóban mindegy, hogy miben keressük, találjuk meg életünk
értelmét?
Látnunk kell, hogy éppen a boldogság utáni vágy lesz sok
ember számára akadállyá abban, hogy valóban teljes és boldog
életet élhessen.
A Biblia szerint a boldogság egy dologban található meg: az
Istennel való szoros közösségben, hiszen Teremtőnk erre a kapcsolatra alkotott minket. Ahhoz, hogy elérhessük ezt a boldogságot, értékrendszerünknek teljesen át kell formálódnia – ezt a
folyamatot nevezi a Szentírás megtérésnek.
A fenti, Példabeszédek könyve idézet világosan leírja, hogyan
találhatjuk meg Istent, vagyis lelkünk igazi békességét, örömét,
boldogságát. Isten igéjéhez kell szabnunk életünket, s minden
erőnkkel keresnünk kell az Ő akaratát, tervét, mert ha ezen fáradozunk, akkor megtapasztaljuk az emberi élet valódi értelmét és
célját. Talán sokunk számára nehéz és fárasztó útnak tűnik ez, de
megéri. Higgyük el, máshol úgysem lesz nyugta lelkünknek!
Merényi Zoltán, lelkipásztor

Új vezetők
a baptistáknál
ÉPÍTÉSI TELEK: BÉKÉSEN, Tavasz utcában 867 m -es telek eladó. Irányár: 3,5 millió. • BÉKÉSEN, Szabó D. utcában 947 m2-es telek eladó. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Dánfok - Révhajó
utcában 313 m2-es telek eladó. Irányár: 1,3 millió.
LAKÁS: BÉKÉSEN, Kossuth utcában negyedik emeleti,48 m2-es,1+1/2 szobás lakás eladó.
Irányár: 6,9 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában felújított második emeleti, 54 m2-es, 1+1/2 szobás
lakás eladó. Irányár: 7,4 millió. • BÉKÉSEN, Széchenyi téren elsõ emeleti, 72 m2-es, 3 szobás
lakás eladó. Irányár: 7,8 millió. • BÉKÉSEN, Karacs Teréz utcában elsõ emeleti, 58 m2-es, 2 szobás lakás ELADÓ. Irányár: 9,2 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 64 m2-es 3 szobás
lakás eladó. Irányár: 10,5 millió. • BÉKÉSEN, Fáy utcában elsõ emeleti, 59 m2-es, 2+1/2 szobás lakás eladó. Irányár: 10,5 millió.
CSALÁDI HÁZ: BÉKÉSEN, Magyar utcában 70 m2-es családi ház eladó. Irányár: 3,0 millió. •
BÉKÉSEN, Szécsénykertben felújított 2 szobás, 50 m2-es családi ház eladó. Irányár: 4,3 millió. •
BÉKÉSEN, 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás tanya eladó. Irányár: 4,8 millió. • BÉKÉSEN, Kereszt utcában 100 m2-es, 2 + 1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 5,3 millió. • BÉKÉSEN, Nyíri utcában
120 m2-es, +1/2 szobás családi ház eladó. Irányár: 4,7 millió. • BÉKÉSEN, Csap utcában családi ház eladó. Irányár: 6,9 millió. • BÉKÉSEN, Petõfi utcában 85 m2-es, 2 szobás családi ház
ELADÓ vagy lakásra CSERÉLHETÕ. Irányár: 8,0 millió. • BÉKÉSEN, Prágai utcában 125 m2-es,
2+2x1/2 szobás családi ház. Irányár: 8,5 millió. • BÉKÉSEN, Sodrony utcában új 80 m2-es, 5
szobás családi ház eladó. Irányár: 9,0 millió. • BÉKÉSEN, Csabai utcában 2 szobás polgári ház
eladó. Irányár: 9,5 millió. • BÉKÉSEN, Szikszai utcában felújított 100 m2-es, 3 szobás családi ház
eladó. Irányár: 10,2 millió. • BÉKÉSEN, Mátra utcában 132 m2-es, 4 szobás családi ház eladó.
Irányár: 10,7 millió. • BÉKÉSEN, London utcában felújított 100 m2-es, 4+1/2 szobás családi ház
eladó. Irányár: 10,0 millió. • BÉKÉSEN, Petõfi utcában 90 m2-es, 2 szobás családi ház eladó.
Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Lánc utcában 3+1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 2+1/2
szobás lakásra CSERÉLHETÕ. Irányár: 11,5 millió. • BÉKÉSEN, Ó-temetõ utcában 2 szobás, 80
m2-es családi ház eladó. Irányár: 12,0 millió. • BÉKÉSEN, Munkácsy utcában felújított 106 m2es, 2+2x1/2 szobás családi ház ELADÓ vagy 3 szobás lakásra CSERÉLHETÕ. Irányár: 13,0 millió. • BÉKÉSEN, Hargita utcában felújított 3 szobás családi ház. Irányár: 15,9 millió. • TARHOSON, Lakótelep utcában 50 m2-es, 1 szobás családi ház eladó. Irányár: 1,8 millió.
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a tábor. A gyerekeket busz
hozza-viszi Dánfokra és viszsza Békésre.
Sz. K.

A Békési Baptista Gyülekezetben július 11-én ünnepélyes istentiszteleten iktatták
be a megválasztott presbitereket: Gyaraki Lászlót és Duma
Konstantint, valamint Kun
János diakónust. Az alkalmon
Marosi Nagy Lajos, az egyház
presbiteri bizottságának vezetője hirdette Isten Igéjét.

Ingyen
internet
Július 5-től augusztus 20-ig,
naponta 10-18 óra között ingyen lehet internetezni a kulturális központban. Az internetkuckó szolgáltatását nagyobb
gyerekeknek kínálják. Érdeklődni: személyesen a helyszínen, vagy a 411-142-es számon.

OLVASS BÉKÉSRÔL!
WWW.BEKESIUJSAG.HU

rek, újságírók fogják bírálni.
A fődíj egy szám felvétele a
szolnoki Denevér Hangstudióban és egy professzionális
videó klip elkészítése, ami az
MTV Headbangers Ball című
rock műsorában bemutatásra
is kerül. További díjakat is
kiosztanak. Az eredményhirdetés után fellép Iron Maidnem Tribute Band. Érdeklődni e-mailben: csokmei.
gabor@gmail.com. Telefon:
30/ 347-7105.
BŐVEBBEN: WWW.BEKESIUJSAG.HU.
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Gó-ó-ó-ól!
vonalúnak találtam, a „dongók” (vuvuzela) megőrjítenek, és ezen a szinten szerintem nagyon sok a játékvezetői
baki. Ennek ellenére nézem a
közvetítéseket, ha tehetem,
mert sokat tanulhatok belőlük, amit a saját munkám
során esetleg hasznosíthatok.
A magyar válogatott mérkőzései is érdekelnek. A hazai bajnokságban kedvenc csapatom
a Videoton és a Debrecen. De
ha magyar játékos van a
pályán, akárcsak idegenlégiósként idegen csapatban, olyankor nem tudom szakmai
szemmel nézni a meccset, előjön a magyarságom, és csak
szurkolok.
– Nem csak foci van a világon. Vagy mégis? Magánélet?
– Egyelőre csak a foci van: a
munka és a labdarúgói teendők minden időmet elrabolják. Szeretnék sikeres labdarúgókat nevelni, néhányan
talán edzők lesznek. Személyes célom megszerezni UEFA
„A” edzői diplomát. Gugé

Mi jelentene nagyobb örömöt egy fociedzőnek, mint
egy gól, amit a csapata rúgott az ellenfél hálójába.
Igazán nem nehéz a szemtelenül fiatal, abszolút
optimista Bíró Pétert elképzelni a pálya szélén ujjongani. Csak beszélgettünk a labdarúgásról a 29 éves,
jóvágású fiatalemberrel, de a szeme még így is csillogott, elárulva: ízig-vérig „rabja” a labdarúgásnak.
– Hogy kezdődött a „szerelem” a futballal?
– Tizenhárom éves koromig
a bátyám hatására kajakoztam, amikor édesapám, aki
focikapus volt valaha, elvitt
egy NBI-es focimeccsre, Békéscsabára. Azóta foglalkoztat
a labdarúgás. Míg a főiskolára
jártam Szegeden, aktívan látogattam az edzéseket és játszottam is, mikor milyen poszton
volt rám szükség. Az edzősködéssel is itt ismerkedtem meg:
rám bízták a főiskolai csapatot, holott én voltam a csapat
legfiatalabb tagja. Másodikos
koromban levelező tagozaton
folytattam tanulmányaimat,
és itt Békésen a református
iskolában tanulószobáztam.
Eleinte a saját tanítványaimmal kezdtem el foglalkozni,
később iskolai szinten, szakkör
formájában tanítottam focizni

a gyerekeket. Megszereztem az
edzői UEFA „B” és a játékvezetői végzettséget is. Két évig
játékvezetőként működtem,
de az edzői munkát jobban
szerettem, a csapatot választottam. Előbb az iskolait,
amely később kinőtte magát
városi szintre, de a maga ma is
a református gimnáziumból
jön. Jelenleg a Békési Futball
Klub serdülő és ifjúsági csapatait irányítom, és egy éve az
egyesület szakmai igazgatója is
vagyok. Nehéz előteremteni az
ehhez szükséges anyagiakat, és
a fiatalokkal sem könnyű
bánni időnként, de közben a
sportágon keresztül rengeteg
értékes barátra tettem szert.
Sikerként könyvelem el, hogy
a mai fiatalságot figyelembe
véve, a csapataimra jellemző
sportfegyelmet el tudtam érni,
és büszke lehetek rájuk. Ez az,

ami kitartásra ösztönöz. Az is
büszkeséggel tölt el, hogy az
ifjúsági csapatom a megyei
bajnokságon harmadik helyezést ért el úgy, hogy a korosztályunknál (besorolásuknál) 3
évvel fiatalabbak.
– Beszélgetésünk alatt
javában dúl a foci VB. Te
milyen szemmel nézed a mérkőzéseket?
– Elsősorban az edző szemével nézem a mérkőzéseket,
de egy-egy esemény előhozza
belőlem a játékvezetőt. Nekem nagyon szimpatikus a
német válogatott, mert fiatalok, egységesek és lelkesek.
Mire a sorokat olvassák, már
azt is fogják tudni, jól tippeltem-e. A világbajnokság csoportmérkőzéseit gyenge szín-

Következő lapunkban interjút
közlünk Nagy Ivett hegedűművésszel.

Anyám balladát táncol

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

A zenei napok kiemelkedő
eseménye volt a Galériában
megtartott előadói est. Szeverényi Barnabás, városunk közismert versmondója Sinka
István balladáiból válogatott,
a műsort Horváth Elek bőgőművész játéka tette teljessé.
Szeverényi tanár úr által interpretált tragikus Sinka versek
jazz és blues zenei aláfestése
tökéletes választás volt. Hor-

váth Elek bőgőjátéka mellett
Ugró Béla dobos és Krajczár
József zongorista is közreműködött a zenekompozíciók
megszólaltatásában. Sőt, az
irodalmi összeállítás úgy volt
teljes, kerek egész, hogy táncprodukciók is szerepet kaptak
a költői kép megformálásában. A táncokat ifj. Szeverényi
Barnabás és Almási Berta
adta elő.
Zs. I.

Bővül a rendelőintézet Közlekedési verseny
mögötti parkoló
polgárőröknek
Elkezdődtek a kivitelezési
munkálatok a helyi rendelőintézet parkolójánál. Békés
Város Önkormányzata még
2009-ben pályázott decentralizált forrásra a parkolóhelyek bővítésére, a napokban
pedig már látható nyomai is
vannak a 6,4 millió forintos

fejlesztésnek. A jelenlegi 18
állásos parkolót 16+4 parkolóhellyel bővítik, a 630 m2
nagyságú terület burkolata
teljesen felújításra kerül. Izsó
Gábor polgármester a helyszínen egyeztetett a munkálatokról, melyek július végéig elkészülhetnek.


Nemrégiben rendezte meg
a Békési Városi Baleset-megelőzési Bizottság a VI. Polgárőr Közlekedésbiztonsági
Verseny területi döntőjét,
amire a Békési Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartózó hét polgárőr szervezet: Békés, Bélmegyer, Kamut, Murony, Tarhos, Körös-

tarcsa, Mezőberény nevezett
4-4 polgárőrrel, hogy KRESZ
ismereteiket összemérjék. A
legjobb békési, a negyedik
helyezett Kertész János. Első
három helyezett: 1. Czirok
Imre (Murony), 2. Hanczár
Imre (Tarhos), 3. Lovas Gábor
(Murony). Mindannyian bejutottak a megyei döntőbe.

A pontosság kedvéért
Előző lapszámunkban a 7.
oldalon megjelent Megfestették a zenét című cikk mellett közölt képi illusztráció
Ezüst György békéscsabai
származású, többszörösen ki-

tüntetett festőművész, művésztanár Bartók portréja,
amely a tudósításban leírt
Zene és Képzőművészet kiállításon, a Békési Galériában
megtekinthető.

– A várakozásoknak megfelelően az első fordulóban,
263 igen szavazattal a Magyar Köztársaság elnökévé
választották Schmitt Pált. Hivatalát augusztus 5-én
veszi át. Ugyancsak megválasztották Domokos László
Fideszes országgyűlési képviselőt az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elnökévé. Az alelnök Warvasovszky Tihamér, Székesfehérvár MSZP-SZDSZ-Fehérvári Polgárok
Egyesülete támogatásával megválasztott polgármestere
lett. Domokos László 266 igen és 88 nem szavazatot
kapott. Az új vezetőket július 5-i hatállyal választotta
meg a Ház.
– A Szonda Ipsos felmérése szerint a biztos pártválasztók közül a Fideszre 63, az MSZP-re 18, a Jobbikra 12, az
LMP-re pedig 5 százalék szavazna. Még viszonylag aktív
a magyar társadalom, 56 százalékuk most vasárnap is
elmenne voksolni.
– Július 1-jével megszűnt hét kisadó, az öröklési és
ajándékozási illeték vér szerinti rokonok, valamint örökbefogadott gyermekek esetében, és nem emelkedik a
lakossági földgáz ára sem.
– Farkas Flórián (Lungo Drom) miniszteri biztosként
felügyeli július 1-jétől a roma támogatásokat.

Tisztelt Olvasók,
Békésiek!
Majdnem négy éve már, hogy az Önök
felhatalmazásával felállt Békés város
jelenlegi képviselő testülete. Polgármesterként, képviselőtársaimmal együtt legjobb tudásom szerint igyekeztem megszolgálni a bizalmukat. Úgy érzem, hogy
így a ciklus végéhez közeledve joggal várhatják el, hogy számot adjak az elmúlt évek munkájáról. Ezt
fogom tenni a Békési Újság hasábjain. Az elkövetkező lapszámokban szeretném bemutatni önöknek azokat a változásokat, melyeken városunk keresztül ment. Valamennyiünk
közös eredményeiről, sikereiről olvashatnak. Négy év egy
város életében múló pillanat csupán. Átfogó, tartós változást
elindítani lehet ugyan, ám ez a munka soha véget nem ér.
Éppen ezért megismerhetik majd a jövőre vonatozó elképzeléseket, a megkezdett út folytatását is.
Üdvözlettel: Izsó Gábor, polgármester

ADJUNK ESÉLYT AZ ÉLETRE NEKIK IS!
Telefon: 70/947-35-04, 30/981-76-54.
Honlap: www.bekesiallatvedok.hu
Adószám: 18392607-1-04.
„Esély” Állat- és Természetvédő
Közhasznú Egyesület (Békés)
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Mentálhigiénés
Egyesület
Békés, Borosgyán u. 1/1.
Telefon: 66/643-991
www.bekesmenta.hu
Fogadunk
játék-, könyv- és
ruhaadományokat!!!

Tisztelt Olvasóink!
Az apróhirdetésekben
szereplõ adatok hitelességéért szerkesztõségünk
NEM vállal felelõséget.
Csak lakossági apróhirdetéseket adunk közre.
INGATLAN
Tisztelt hirdetõink! Kérjük önöket, hogy
hirdetéseiknél a jobb áttekinthetõség
kedvéért tüntessék fel az értékesíteni
kívánt ingatlan irányárát vagy vételárát,
hogy eszerint csoportosítva jelentethessük meg a hirdetést.
Összközművesített telken komfort nélküli
ház eladó. Tel.: 30/320-60-71.
Fürdőhöz közel egyszobás, összkomfortos
ház eladó háromfázissal. 30/578-60-46.
Békésen a Fáy 2-ben első emeleti lakás
garázzsal együtt eladó. 30/910-10-09.
Gát utca 37. sz. ház eladó. 30/58-68-086.
Bélmegyeren Fástanya eladó. Gyümölcsös kerttel, állattartásra, kertészkedésre
alkalmas. Érd.: 66/420-284.
Borosgyáni 3-as tavon tórész eladó.
30/30-11-097.
A Petőfi utcában összkomfortos kertes
ház eladó vagy lakásra cserélhető. Tel.:
70/616-46-84.
Békés központjában lakás eladó vagy
kiadó. 30/66-86-405.
Kertes ház kiadó vagy eladó a Hunyadi téren. Érd.: Békés, Kemény u. 7. 17 óra után.
Eladó egy 1,5 szobás, összkomfortos, téglaépítésű családi ház. Érd.: 30/568-30-67.
Kétszobás, nappalis téglaház áron alul
eladó. Érd. 70/360-50-36.
Az Árok utcában összkomfortos családi
ház gazdasági épületekkel eladó. Tel.:
20/98-30-794.
Békése kétszintes, négyszobás, két fürdőszobás rendezett családi ház csendes
környezetben eladó. Érd.: 30/411-08-57.
Békésen kétszobás téglaépítésű ház sürgősen eladó. Tel.: 20/20-60-161.
Békésen elit környezetben 160 m2-es
négyszobás kertes ház eladó. Érd.: 30/
225-78-24.
Az Ady u. 14. „A” lépcsőház I. em. 2. sz.
lakás eladó. Érd.: 70/589-99-10.
Városközpontban, a főút mellett 150 m2-es
ingatlan 860 m2 telekkel eladó, akár vállalkozásra is. Érd.: 30/367-83-04.
Kétszobás kertes ház eladó a Deák F. u. 11.
alatt. Érd.: Deák F. u. 13. vagy 66/634-029.
Földszinti 1 + 2 félszobás lakás, igényesnek eladó. Családi ház csere is érdekel.
Érd.: 30/518-07-28.
Békésen két utcára nyíló telken összkomfortos ház, másik utcára nyíló beépíthető telekkel eladó. Érd.: 66/634-570, 30/55-66-020.
Háromszobás családi ház központhoz
közel nagy telekkel eladó. Tel.: 66/410-323.

Kétszobás, fürdőszobás kisebb ház felújításra vagy bontásra a Keserű soron
eladó. Érd.: 66/414-087.
Békésen a Szarvasi út 38. sz. ház 1200 m2
portával eladó. Érd.: 66/643-370.
Deák F. u. 66. sz. alatt kertes ház eladó
vagy tömblakásra cserélhető. Békéscsabaira is. 20/215-41-41.
A Téglagyári Horgásztónál lévő tórészemet eladnám. Érd.: 30/696-78-98.
Kertes ház eladó Mezőhegyes Komlósi u.
17. szám alatt. Érd.: 30/231-17-24.
Szarvason, a Nagyfoki Holtágon vízparti
telek (900 m2) faházzal eladó. Érd.:
30/231-17-24, 30/978-19-72.
Kis ház eladó a Kopasz u. 10. alatt. Érd.: a
Gagarin u. 32 és a Mátyás király utca 20.
alatt, délután három óra után.
2,5 szobás, hőszigetelt kertes ház eladó.
Egyszobás tömblakást második emeletig
beszámítok. 20/374-50-56.
Városközpontban kétszobás, összkomfortos kertes családi házrész garázzsal áron
alul sürgősen eladó. 66/644-630.
Kétszobás, összkomfortos kis ház eladó a
Mátyás király utca 20. alatt. Érdeklődni a
helyszínen.
Két és fél szobás házrész eladó vagy
elcserélhető. Garázs is van. Telefon: 66/
634-984.
Sürgősen eladó Békés, Mezei 3. szám
alatti padlástér beépítéses családi ház.
Érd.: 70/227-12-70.
Régi polgári ház eladó. 30/370-50-85.
Kétszobás összkomfortos kisebb ház,
Körösre nyúló udvarral eladó. Érd:
20/923-29-12.
Szép környezetben, fürdőtől, központtól
nem messze, tehermentes, tetőtér beépítéses családi ház, új tulajdonost keres.
Tel.: 20/346-77-00.
Tarhoson tetőtér beépítéses családi ház
eladó. 30/308-49-16.
Ház eladó a Lorántffy u. 5. szám alatt. Tel.:
66/634-214.
A Legelő u. 29. számú ház eladó. Félkomfortos melléképülettel, nagy kerttel. Érd.:
30/38-68-965. Békés, Summás u. 3.

Apróhirdetések
760 m2-es telken felújításra vagy bontásra
4,9 millióért eladó. Tel.: 70/55-83-434.
Kétszobás, vegyes falazású, régi típusú
kisebb ház eladó a Teleky utca 99. szám
alatt. Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 30/262-4357, 30/551-73-78.
Békésen építési telek bontásra való házzal
sürgősen eladó. Csendes helyen, zöldövezetben, a központhoz közel, 988 m2,
összközművesített. A ház átmenetileg
alsóépületként használható. Irányár: 5
millió Ft. Érd.: 70/94-99-365.

INGATLAN 5-8 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Társasház eladó az Irányi u. 51. alatt. Ár:
5,5 millió Ft, vagy megegyezés szerint.
Érd.: 70/77-68-833, 66/634-238.
Vásárszél u. 7/B. I. em. egyszobás lakás
eladó 5,5 millió Ft-ért. Érd.: 70/208-14-58,
30/314-94-22.
Békésen a Fáy utcában rendezett I emeleti 1 szobás lakás eladó. Irányár: 5,7 millió
Ft. Tel.: 30/696-78-98.
Kossuth utcában 4. emeleti, egyszobás
lakás megkímélt állapotban eladó. Irányár:
5,75 millió Ft. Érd.: 70/36-36-627.
Békésen a Zrínyi utcában kétszobás, összkomfortos kertes ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,7 millió Ft. Érd.: 70/215-45-77.
Békésen eladó 2,5 szobás, II. emeleti, 65
m2-es lakás. 6,9 millió Ft. 70/234-64-19.
Háromszobás, nappalis, 125 m2-es, összkomfortos, gáz és vegyes tüzelésű, felújított kertes ház rendezett udvarral, 30 m2es garázzsal, melléképületekkel eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.: 70/22-14-716.
Széchenyi téren 72 m2-es, felújított, nagy
konyhás, sarokkádas, két nagy erkélyes
lakás sürgősen, azonnali beköltözéssel,
áron alul eladó. Irányár: 7,7 millió Ft. Tel.:
70/528-25-89.

INGATLAN 2 MILLIÓ FORINTIG

INGATLAN 8-10 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Bélmegyeren összkomfortos parasztház
nagy telken a Sziksor utcában eladó.
Irányár: 800 ezer Ft. Tel.: 30/26-29-579.

Ház eladó a Hargita u. 28. alatt. 70/57246-49, 30/382-67-97.
Két szobás + nappalis családi ház, melléképülettel és garázzsal eladó Békésen a
Zrínyi utcában. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
20/943-09-36.

INGATLAN 2-5 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Malomasszonykertben, a járdás dűlőben
kis ház 13 kvadrát földdel együtt eladó.
Fúrt kút, villany van. Irányár: 2,5 millió Ft.
Tel.: 643-553, 20/56-47-186.
Ház eladó Békésen a Bocskai u. 16. alatt.
Irányár: 4 millió forint. Érd.: 66/416-642.
Békésen a Táncsics utca 8. szám alatt
családi ház eladó. Irányár: 4,6 millió Ft.
Tel.: 30/439-92-62.
Békésen a Tóth utcán komfortos régi ház,

INGYENES APRÓHIRDETÉS!
INGYENES LAKOSSÁGI APRÓHIRDETÉS LEADÁSA
A KÖVETKEZŐ HELYEN LEHETSÉGES:
CERKA PAPÍRBOLT (PIAC TÉR).
VALAMINT ELKÜLDHETŐ LEVÉLBEN ÉS E-MAILBEN:
5630 BÉKÉS PF. 61. VAGY BEKESIUJSAG@GLOBONET.HU.
MAXIMÁLIS TERJEDELEM 15 SZÓ.
MOBILTELEFONOKNÁL A SZÁMOK ELÉ EZ SZÜKSÉGES: 0036
LEADÁSI ÉS BEKÜLDÉSI HATÁRIDŐ: JÚLIUS 20. KEDD 12 ÓRA.

INGATLAN 10-15 MILLIÓ FT KÖZÖTT

Vásárszél u. 7/B. II. em. 1,5 szobás, 58 m2es, teljesen felújított lakás eladó. Irányár: 10,5
millió Ft. Tel.: 20/446-28-46, 70/324-62-79.
Békésen a bánhidai részen 3,5 szobás
ház eladó 11 millióért. Tel.: 70/234-64-19.
Békésen négyszobás nagy családi ház
eladó vagy elcserélhető kétszobás családi
házra. Ár: 12 millió Ft. Érd.: 30/260-54-21.
Dánfokon a Kökény u. 10. szám alatt igényesen kialakított – berendezett – zsalugáteres, tetőtérbeépítéses épület szép
telekkel (361 m2) eladó 12 millió Ft-ért.
Tel.: 66/411-252, 66/414-685.
Békésen kétszobás + ebédlős kertes ház
garázzsal eladó. Irányár: 13 millió Ft. Érd.:
66/413-655.
A Posta u. 2/2. szám alatti ház eladó, vagy
lakásra cserélhető Békésen. Irányár: 14
millió Ft. Telefon: 70/227-17-87.

INGATLAN 15 MILLIÓ FT FÖLÖTT

Békésen a Malomasszonykertben 3 szobás, 2 fürdőszobás, 2 garázsos családi
ház eladó. Lakás csere érdekel. Irányár:
17,5 millió Ft. Érd.: 30/552-43-77.
KIADÓ INGATLAN

Békésen albérlet kiadó augusztusi költözéssel. Bútorozottan is. Tel.: 30/82-09-499.
Garázs kiadó. 30/214-75-81.

KERT
1063 m2 alapterületű gyümölcsös, és zárt
kert gazdasági épületekkel (egy szoba, konyha, kamra, góré, kút, verem, szín) sürgősen
eladó. A Malomasszonykertben a járda vonalán megközelíthető. Érd.: 70/592-39-54.
Nagykertben 5,3 kvadrát bekerített zárt
kert fúrt kúttal gyümölcsössel eladó. Tel.:
66/634-460.
Siófokhoz közel szőlő termőföld borospincével kedvező áron eladó. Érd.: 30/37669-16.

JÁRMŰ, ALKATRÉSZ
Daewoo Kalos 14, -es piros, 2002. 12. havi
eladó Irányár:850 ezer Ft. 20/212-44-11.
1996-os évjáratú, 1.1-es, 3 ajtós Fiat Puntó
1,5 év műszakival eladó. Érd: 70/564-20-58.
Suzuki baloldali féltengely eladó Érd.:
30/260-54-21.
190-es benzines Mercedes eladó vagy
motorkerékpárra cserélhető. Érd.: 30/
353-89-37.
Eladó Opel Corsa 14. -es, benzines, légzsákos, 95-ös, két év műszakival. Cserélhető
dízelre. 30/554-53-66.
Opel Omega eladó. 30/578-66-76.
C.P.I. Hussar 50 cm3 robogó, 2002-es, 110
ezer Ft-ért eladó. Érd.: 30/95-29-735.
Eladó egy piros Babetta kismotor. Békés,
Deák F. u. 91.
Kétsebességes Babetta, és Komár moped
eladó. 30/478-70-65.
1200-es Lada több alkatrésszel, 2011. decemberig érvényes, forgalmival megegyezés szerint eladó. Tel.: 66/643-713.
Üzemképes TS 125-ös MZ hobbicélra vagy
bontásra eladó. Kerékpárt, kisgépet, fúrógépet, elektromos láncfűrészt, légpuskát,
stb. beszámítok. 20/62-92-838.
Eladó egy jó állapotban lévő négysebességes, piros-fehér robogó. Érd.: 30/568-30-67.
Eladó egy Kymco Dink 4T nagytestű robogó 2002-es évjáratú. Érd.: 30/568-30-67.
Eladó egy Aprilia RS 50 cm3-es gyorsasági segédmotor, 1995-ös évjáratú. Érd.: 30/
568-30-67.
Babetta motorkerékpár eladó. Érd.:
70/255-36-43.
1994-es évjáratú Peugeot 106 XR személygépkocsi vonóhoroggal, téligumival
Vésztőn eladó. Irányár: 270 ezer Ft. Tel.:
30/443-62-64, 30/227-45-27.
1996-os évjáratú, 1,1-es, 3 ajtós Fiat Puntó 1,5 év műszakival eladó. Érd.: 70/56420-58.
Benelli 491s nagytestű robogó eladó (50
cm3). Sportlégszűrő, sportkipufogó, új
Metzeler hátsó gumi. Ár: 120 ezer Ft. Tel.:
70/362-19-15.

ÁLLAT
Spanielek eladók. 20/913-25-21.
Házi cicák ingyen elvihetők. 30/98-17-654.
Malac eladó és bálás szalma rendelhető.
Békés, Munkácsy u. 5.
Sertések hasítva eladók. 30/537-87-35.
Mopsz és Shih-tzu kannal fedeztetést vállalok. 30/260-54-21.

MUNKÁT KERES, AJÁNL
Munkát keresek! Betegápolási, idősgondozási gyakorlattal, referenciával rendelkezem. 66/634-384.
Állatgondozói, segédmunkát keresek.
20/33-20-768.
Megváltozott munkaképességű nő, több
szakmával, érettségivel munkát keres. Minden megoldás érdekel. Tel.: 30/26-29-579.
19 éves egyetemista lány nyári munkát
keres. Érd.: 20/211-26-69.
Magas szintű román nyelvtudással és gyakorlattal ügyintéző, fordító-tolmács és korrepetitori munkát keresek. Tel.: 30/278-98-07.

EGYÉB
100 mázsa kukorica - lehetőleg egyben eladó. Érd.: 30/391-04-32.
2 db 15colos monitor eladó. Keresek 17
colos monitort. Érd.: 30/260-54-21.
Kombájntiszta, szárítás nélküli kukorica,
valamint szárítóból nagyobb tételben is
kukorica eladó. Tel.: 30/433-79-89.
1 darab fürdőszobaablak beüvegezve
eladó. 30/260-54-21.
Eladó babakocsi, bébihordozó, kiságy,
autósülés, 68-86-ig lányka ruha és 12-22ig lányka cipő. Érd.: 30/696-79-01.
Nagy fagyasztószekrény eladó. Békés,
Mátyás király u. 20. 70/291-40-26.
Zimmermann pianínó eladó. Tel.: 70/31518-39.
Kedvező áron eladó: fényterápiás nagy
bioptron lámpa, 120 l villanybojler, 120 l
gázbojler, gáz hősugárzó, Toyota Hiace
gallytörő. 30/39-49-555.
Békésen eladó: rekamié, 2 db fotel, vitrines tv-szekrény, polcos szekrény, ruhaneműk, egyebek. 70/234-64-19.
Régi és új (különleges formájú) üvegpalackokat keresek. Cserébe értük könyveket,
fatollakat, hűtőmágneseket, stb. tudnék
adni. Érd: fez@freemail.hu vagy 30/60318-70, illetve Békés, Móricz Zs. u. 3.
Páncéltőkés, közepes méretű barna zongora eladó. Bútordarabnak is mutatós. Irányár:
80 ezer Ft. Tel.: 66/643-553, 20/56-47-186.
Eladó: ágyneműtartós heverő két fotellel,
festmény, könyvek, csillárok. Tel.: 30/46713-39.
Eladó egy hálós járóka, etetőszék, automata felültöltős mosógép és autós gyermekülés. Telefon: 30/387-90-31.
Régiségek, könyv, rádió, kisbíró dob,
öngyújtó stb. eladó. 30/260-54-21.
Egy beépíthető csempekályha eladó.
Békés, Deák F. u. 91.
Eladó: 2-3 ajtós szekrények, asztalok,
dohányzó asztalok, heverő, rekamié,
mosogatós szekrény, tükör, vitrines szekrény, 5 l-es vízmelegítő, gáztűzhely, női
kerékpár. Tel.: 70/55-83-434.
Bontott csempekályha eladó. 30/537-87-35.
Eladó: 2 db Yamaha hangfal, hozzávaló
JVC erősítő, Technics deck, Himage dvd
lejátszó. Kettes hámfa, favilla, 20 l-es fahordó, fateknő, járom, szénavájó, szekérkerék, kóróvágó, vasmozsár dísznek.

120x200-as bontott poliészter hullámpala.
Érd.: 20/36-29-690.
Szobavécé eladó. Békés, Mátyás király u.
14. Tel.: 70/291-40-26.
Kisméretű hordozható csempekályhát
vennék. 70/270-54-28.
Eladó egy jó állapotban lévő Karancs gáztűzhely. 30/513-65-76.
Eladó egy jó állapotban lévő hűtőszekrény
és egy tévéasztal. Érd.: 66/413-655.
Eladó ötszálas varrógép, gáztűzhely, és
franciaágy költözés miatt. Érd.: 30/68373-89.
Fekhellyé alakítható sarokgarnitúra, 2 db
heverő, 2 db fotel eladó. Tel.: 30/565-82-95.
Elvesztettem Makita Reffco gázmérő szerszámomat. Visszavásárolnám. Tel.:
70/385-18-40.
Zanussi hűtőszekrény, új, kétkarikás rezsó
eladó. Tel.: 20/220-85-26.
Négyszemélyes rekamié újszerű állapotban 20 ezer Ft-ért, porszívó 2000 Ft-ért
eladó. 30/44-80-406.
35 q szemeskukorica eladó. 30/232-29-89.
Eladó: 200 l-es hűtőszekrény, 2 db sosem
használt új ágy, ágybetét, nagyképernyős
színes tévé, 2 db gurulós fotel, 4 db szék.
Érd.: 70/408-50-14.
Légpuskát keresek megvételre maximum
5000 Ft-ig, javításra szoruló is érdekel.
Vételár: megegyezés szerint. Tel.: 20/6292-838.
Új német és cseh légpuskák garanciával
eladók. Rosszat, régit beszámítok (légpisztolyt is) megegyezés szerint. Tel.:
20/22-85-866.
Mozgáskorlátozottak részére új háromkerekű elektromos kerékpár garanciával
eladó. Tel.: 70/59-37-854.
3 db öntvény radiátor eladó a Mátyás
király u. 20. alatt. Tel.: 70/291-40-26.
Eladó egy 2,5 méteres egyenes diófaderék. Tel.: 20/98-30-794.
Olcsón eladó egy szép franciaágy. Tel.:
20/983-07-94.
Eladó háromfázisú terménydaráló villanymotorral együtt, vízszivattyú 3 fázis 6 cmes kifolyóval. Érd.: 70/408-50-14.
Eladó egy Textima varrógép 35 ezer Ft-ért.
20/416-91-17.
Jó állapotban lévő használt sparhelt
eladó. 30/44-87-319.
Eladó egy háromfiókos, alig használt
Electrolux fagyasztószekrény. Érd.: 70/
215-45-77.
Eladó: VW bogár karosszéria elemek,
fateknő, vasvágó szalagfűrész, tizes-gev
láda, szövőszék. Érd.: 30/376-69-16.
Saját termelésű piros-rozé félédes bor,
valamint kisszerszámos halászháló eladó.
Szikszay u. 7. Tel.: 66/412-955.
Eladó: háromszemélyes heverő, szekrénysor, konyhaszekrény. Érd.: 66/643-370.
Eladó: 2 db rekamié, 6 db fotel, és egy háromfiókos fagyasztószekrény. Érd.: 20/4779-440.
Hetra 130-U hegesztő trafó eladó. 20/33130-09.
Pelenkázós gyermekágy eladó. Érd.:
70/255-36-43.
Eladó: háromajtós ruhásszekrény, ágyneműtartó, ebédlőszekrény, íróasztal, előszobafal. Tel.: 70/222-75-11, 66/738-640.
Eladó: kis hűtő és kis fagyasztó, régi
konyhabútor, villanysütő. Békés, Mátyás
király u. 20.
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Népviseletekben gyönyörködhetünk
A 34. Békés-tarhosi Zenei Napok részeként
Békés megyei viseltvarrók munkáiból nyílt kiállítás a Galériában. A vitrinekbe mások mellett
mondvai csángó, dél-alföldi, ormánsági, kalocsai, rábaközi, békéscsabai női viseletek, kötény,
szoknya, blúz került, de egy-egy férfi viseleti
darab is helyet kapott. Mindegyik pontos, az
eredetivel azonos minőségű és mintájú, szabásmintájú anyagból készült el, melléjük szebbnél
szebb gyöngyékszer kiegészítőket helyeztek el.
Az alkotók: Balogh Ferencné (Gyula), Lipták
Jánosné (Békéscsaba), Rózsa Ilona (Mezőmegyer), Végh Judit (Köröstarcsa), Zsótér Béláné
(Gyula). A tárlat kedden és pénteken 10-14 óra,
szerda, csütörtök és szombaton 13-17 óra között
augusztus 28-ig látogatható.

BÉKÉSI PROGRAMAJÁNLATOK JÚLIUS 16-28. KÖZÖTT

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Július 16. 14 óra
Békési Cukorbetegek Életmód Egyesülete klubnapján Dr. Wagner Erzsébet neurológus előadása.
Nyugdíjasok Háza

Békésről indult, messzire jutott

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

Nyári programok az uszodában
Július 12-től 25-ig naponta 8-20 óra között kísérleti jelleggel vakációs
belépőt kínál az önkormányzat a diákoknak.
Minden nappali tagozatos
diák 300 Ft-ért veheti
igénybe az uszoda szolgáltatásait.
Amennyiben

nagy lesz az érdeklődés a
lehetőség iránt, úgy még
két hétig meghosszabbítják az akciót.
Ugyanezen időpontban
ingyenes, vezetett, edzésjellegű úszófoglalkozást tartanak gyerekeknek, diákoknak. Korosztályi megkötés

A nagy emberek, ha haldokolnak, mondanak valamit, amitől még egyszer rájuk figyel a
világ. Vagy ha nem, hát költenek helyettük. A
legismertebb Goethe, akitől gyakran idézik:
Több fényt! – hiszen (többek között) a felvilágosodáshoz is köthető a neve. A rossznyelvek
szerint mindössze arról volt szó, hogy légszomja miatt a szolgáját megkérte arra, nyitná ki a
másik ablaktáblát is. Kollégája, Heine francia
szavakkal távozott: „Isten majd megbocsájt, az
a mestersége!” Balassi Bálint évekig tartó rettenetes fejfájás után a halált keresve találkozott
egy ágyúgolyóval, utolsó szavai állítólag ezek
voltak: „De hát nem ezt akartuk, Uram?”
Ferenc Ferdinánd igazi nagylelkűséggel
távozott: „Semmiség… semmiség.” (Az első

gyerekek, fiatalok számára. Figyeld a kiírásokat a Sportcsarnokban és környékén! 

FOTÓ: GAZSÓ JÁNOS

IV. Körösök Völgye
Folklórfesztivál Tarhoson

A fesztivál programjait
továbbá S. Turcsányi Ildikó
muzeológus által rendezett
Tarhosi Énekiskola Emlékkiállítás, valamint főzőverseny
is színesítette. Utóbbinál
egyébként a Békési Mozgáskorlátozottak Egyesülete főztje lett az első helyezett. Zs. I.

lezárását, vagy szép emlékként való megjelenését. A
program feldolgozza az emberi életszakaszokhoz kapcsolódó krízishelyzeteket,
mint a kamaszkor elengedése, vagy az öregedés elfogadása. A pszichológusnő előadását július 22-én, csütörtökön 10 órától 12 óráig a
Békés Városi Püski Sándor
Könyvtár Olvasótermében
hallhatják az érdeklődők.
Tüzes Katalin,
Mentálhigiénés Egyesület

AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN

nincs, de minimális szinten
tudni kell úszni. Amenynyiben a lehetőséggel sokan
kívánnak élni, az akciót a
szervezők meghosszabbítják. Bővebb információt ad
mindkét lehetőségről Perdi
Tamás a 20/ 400-23-31-es
számon.


A nyár folyamán streetball és kispályás foci bajnokságok lesznek a Rendezvénytéren

mutatta képességeit eme
nagyszabású, egész napon át
tartó rendezvényen. Békést a
Belencéres mellett a Körös
Citerazenekar, a Hagyományőrző Dalkör, a Férfikórus, a
Vadrózsa Asszonykórus és
Horváth Rudolf és cigányzenekara képviselte.

feldolgozásáról, melyre az
egyén egyáltalán nem vagy
csak nehezen tud előre felkészülni. Akkor tudunk egészséges emberré válni, ha megtanulunk küzdeni, és képessé
válunk feldolgozni veszteségeinket. Az előadás megerősítheti bennünk azt, hogy a
veszteségeinket nem szabad a
szőnyeg alá söpörni, hanem
dolgozni kell vele. Fogadás,
feldolgozás, elengedés a
három kulcsszó, mely segíti
egy-egy nehéz élethelyzet

Egy nyelvet beszélünk

Csapatversenyek a Rendezvénytéren

Idén a tarhosi Körösök
Völgye Folklórfesztivál is bekapcsolódott a zenei napok
rendezvénysorozatába. A július 3-án megtartott rendezvény immár országos méretűvé szélesedett, hiszen a
megyei népdalkörök, néptáncegyüttesek, citerazenekarok mellett érkeztek népzenészek Csökmőről, Püspökladányból, valamint Mezőkövesdről. Sőt nemzetközinek is
lehet nevezni a fesztivált, hiszen fellépett a zenei napokon
éppen azokban a napokban
Békésen vendégeskedő szlovákiai „Klások” és a csehországi „Kunovjan” Néptáncegyüttes is, persze a békési
Belencéres, valamint a gyulai
Körös Néptáncegyüttes is be-

Építő veszteségeink
– Az elengedés lélektana
Tavasszal az Agrárinnovációs Központban megrendezett Egészségnapon a Boldogság lélektana címmel tartott előadást Szicsek Margit
tanácsadó szakpszichológus.
Az előadás sikerére való
tekintettel újabb egészségmegőrző és fejlesztőprogramot ajánlunk a pszichológusnő vezetésével a Mentálhigiénés Egyesület szervezésében.
Az előadás az elengedésről
szól, a veszteségeink (gyász,
munkahely, válás, szerelem)

A Szentháromság Plébániatemplomban
koncertezett a 34. Békés-tarhosi Zenei Napok
részeként Nagy Ivett hegedűművész és Koltai
Katalin gitárművész. Nagy Ivett visszatérő
művésze a zenei napoknak, Békésen kezdett
zenélni, fellépései rendszeresek nemcsak
ország-, hanem világszerte is. Koltai Katalin
három éve kapta meg gitárművészi diplomáját
a Zeneakadémián. Intenzív résztvevője a
magyar és nemzetközi kortárs zenei életnek,
több magyar és külföldi ősbemutató közreműködője. Békési fellépésükön Molitor, VillaLobos, De Falla, Paganini, Alard darabjait játszották, nagy sikerrel.
Zs. I.

Július 22. csütörtök 10 órától
Szicsek Margit tanácsadó szakpszichológus előadása „Építő veszteségeink – Az elengedés lélektana”
címmel. Szervezi a Mentálhigiénés Egyesület.
Püski Sándor Könyvtár

világháború további áldozatainak búcsúszavait nem ismerjük.) S ha már itt tartunk,
Sissy és Lady Diana ugyanúgy búcsúztak:
„Mi történt?”
Egy nálunk jórészt ismeretlen angol ajkú
bíró és történész, John Holmes utolsó szavai
ezek voltak, miután a nővér azt mondta,
senki sem halt még meg meleg lábbal: „De
igen, John Rogers 1555-ben.” A tudós férfiú a
halálban is korrekt volt: Rogers urat ugyanis
máglyahalálra ítélték.
A legmulatságosabb viszont kétségtelenül
Oscar Wilde, aki a következőket nyilatkoztatta ki: „Ocsmány ez a tapéta – valamelyikünknek mennie kell.”
Szilágyiné Szabó Ágnes
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Klubház épülhet
a teniszpályáknál
Legutóbbi ülésén Békés Város Képviselő-testülete támogatta a Békési Tenisz Klub
kérelmét, melynek lényege,
hogy egy szociális és közösségi
helyiségekkel rendelkező, a
sportolók számára mosdási,
átöltözési lehetőséget biztosító
épületet szeretnének felépíteni
a Sportpályán, a teniszpályák
mellett, az önkormányzat tulajdonában vélő ingatlanon.
Az épülethez a klub felajánlásokból jelentős mennyiségű
építőanyagot gyűjtött, és
szakmai munkaerő biztosítására kapott ígérvényt klubtagoktól, helyi vállalkozóktól.

Melléjük igény esetén az
önkormányzati tulajdonú Lisz
Kft. ad szakképzett munkaerőt, a kivitelező az önkormányzat lesz.
A majdan elkészülő, 48
négyzetméter hasznos alapterületű épületet az önkormányzat 19 évre a teniszklub ingyenes használatába adja, a közüzemi díjakat természetesen
meg kell fizetnie, és a fenntartási, állagjavítási munkákat is
a klub köteles elvégezni saját
forrásából. A közelben álló,
helyileg védett 80-100 éves
kocsányos tölgy nem kerül
veszélybe az építkezéssel.

Edzőtáborban
a serdülő kézilabdázók
Tartalmas egy hetet töltöttünk a Békési FKC serdülő utánpótlás korú fiúcsapatával a Balaton északi partján, Balatonfüreden, a békési Tar család minden igényt kielégítő nyaralójában. A 22 gyermeket saját autókkal szállítottuk az edzőtábor
helyszínére. A hét öt napján két-két labdás edzést tartott Kádas
László kézilabdaedző. Az edzések helyszínéül a Balatonfüredi

Bekerült a női válogatottba
egy békési bokszoló
Horgász
szemmel
A HOROG AKADÁSA
A legtöbben a legtöbb esetben a jól bevált klasszikus formájú horgokat használják,
ami általában jó megoldás.
Azonban amikor nem a megszokott csalit használjuk a
horgon, akkor a halak akadása nem tökéletes, a horog
kihajlik. Horogválasztáskor
elsődleges, hogy mindig az
adott szerelékhez és csalihoz
alkalmazzuk. A horog formája a legmeghatározóbb szempont a biztonságos akadás
érdekében. Ne legyen a csali
méreténél nagyobb a horog.
Fontos a horog csalihoz való
illesztése: például bojlinál
füles illetve csomómentes
kötést kell alkalmazni.
Horgok formája sokféle, tehát
a kiválasztott csalihoz ne féljünk egy új horogformát
alkalmazni, ami esetlegesen
jobban fog akadni, mint az
előző.
Szekerczés Sándor

BÉKÉSI ÚJSÁG –
5 TELEPÜLÉS
OLVASSA!

A balatonfüredi edzőtáborban részt vett serdülő kézilabda csapat és
edzőjük.

Szabadidő- és Konferenciaközpont szolgált, ami gyönyörű természeti környezetben fekszik, és minden igényt kielégít az épületegyüttesben található sportcsarnok, ebédlő, jól felszerelt konditerem, szauna, fallabda terem, kiállító terem, mozi, szabadtéri
színpad.
A gyerekek a szálláshelyről a sportcsarnokig a kb. 3,5 km-es
utat Molnár István tarhosi falugondnok és vállalkozó által
ingyenesen rendelkezésünkre bocsátott 24 db „Gepida” márkájú túrakerékpárral tették meg, ami elnyerte a balatonfüredi
nyaralók tetszését és elismerését is. A gyerekek élvezték a
kerékpározás szabadságát, mindenhol feltűnést keltett a 24
egyforma, sárga színű kerékpárból álló „darazsak” raja. A
kerékpárok és a szállításukra szolgáló speciális utánfutó ingyenes műszaki felkészítését, illetve a csomagok szállítását lehetővé tévő utánfutó kölcsönzését a békési Öreg Gábor gumismesternek köszönjük.
Míg Kádas Laci bácsi a kétszer 90 perces, minden izmot megerősítő edzésben fáradt el, addig Kádasné Erika, Paulcsikné Gabi
és Paulcsik János a napi négy étkezésről gondoskodtak.
Egybehangzóan elmondhatjuk, hogy minden feltétel adott volt
ahhoz, hogy a csapatot összekovácsoló edzőtábor tartalmasan, jó
hangulatban teljen el, csupán az időjárás nem kedvezett nekünk.
Köszönjük minden támogatónak és segítő szülőnek, hogy létrejöhetett ez a testet edző és közösséget építő edzőtábor!
A résztvevők gyerekek: Németh Ricsi, Földesi Berci, Kis
Norbi, Dankó Bálint, Farkas Bálint, Domokos Imi, Fekete
Bálint, Győri Matyi, Paulcsik Tomi, Lacika, Karács Milán,
Hegedűs Danika, Tar Bence, Beliczay Máté, Branyiczki
Gyuri, Prorok Ernest, Rocó Tomi, Szabó Bence, Köpe
Bálint, Paulcsik Balázs, Kádas Adri, Kádas Gabi.
Paulcsikné Budás Gabriella, szülő

Lapunk megjelenését
Békés Megye
Önkormányzata
támogatta.

Toborzót
tart a Békési
Futball Club
Július 26-án, 27-én és
28-án délelőtt 9 órától
toborzót tart a Békési FC
a Városi Sportpályán. Az
utánpótlás edzők: Kiss
János, Bíró Péter, Puskás
Károly, Kun Lajos, valamennyi korosztályban várják a fiatal játékosokat, 8
évestől egészen 15 éves
korig.

A közelmúltban Gyöngyösön rendezték meg a
VII. Nemzetközi Amazon Kupát. A rangos viadalon 24 egyesület 47 versenyzője lépett kötelek
közé. A békési Surman Box Clubot az Elit korcsoportban Jova Aliz és Uhrin Csenge képviselte.
Jova Aliz a 64 kg-os súlycsoportban a döntőbe jutásért
a kazincbarcikai Dobos
Zsuzsannával mérkőzött. A

budapesti University Box Club
versenyzője, Ancsin Katalin
várt Csengére. Alig egy hónapja egy másik tornán már meg-

komoly lábsérüléséből gyógyulófélben lévő békési öklöző egy ideig jól tartotta magát
a magas iramú és színvonalú
mérkőzésen, de a sérülés
miatt a bíró leléptette.
Uhrin Csenge az 51 kg-os
kategóriában méretette meg
magát. A döntőbe jutásért a
tatabányai Pukló Csilla ellen
5:0 arányú pontozásos győzelmet aratott. A döntőben a

mérkőztek egymással. Akkor
is és most is a fővárosi lány
kezét emelték a magasba a
mérkőzést követően, pontozásos győzelmet hirdetve. Több
elismert szakember véleménye
szerint a békési lány jó formában van, ennek is köszönhető,
hogy a magyar női válogatott
szövetségi kapitánya, Szuknai
Zsuzsanna meghívta a válogatottba. Csenge várhatóan au-

Érmek a diákolimpiáról
A közelmúltban a Ve lencei-tavon megrendezett
Országos Diákolimpián a Békési Kajak-Kenu Club versenyzőinek annak ellenére
sikerült szép eredményeket
elérniük, hogy a teljes tavaszi
és nyár eleji felkészülési időszakot tönkretette a Körösök
rendkívül rapszodikus vízállása, az egymást követő árhullámok. A legjobban Lipcsei Erika szerepelt, aki K-1
női VI. kcs. 500m Szabadidős versenyszámot megnyerte. További szép békési
eredmények Sukoróról:

K-4 női IV-VI. és IX kcs.
500m Szabadidős
2. Béres Magdolna, Lipcsei
Erika, Körözsi Krisztina,
Csató Henrietta
K-2 férfi III. kcs. 500m
Szabadidős
2. Kónya László és Nyeste
Márton
4. Vaszkó Viktor és Cifra
Norbert
K-2 női V.-VI. kcs. 500m
Szabadidős
3. Béres Magdolna és Lipcsei Erika

Surman Zoltán nemrégiben bejelentette, hogy végleg szögre akasztja a bokszkesztyűt. A Surman Box Club
alapítóját többször megoperálták a tavalyi Surman
Boksz Gálán a nemzetközi
bajnoki címe megszerzésekor elszenvedett súlyos kézsérülése miatt, ezért a jövőben csak mint edző kíván
dolgozni. Surman Zoltán
2001 óta volt középsúlyú
profi versenyző a Polish Box
Promotion-nél, később Angliában, Walesben és Írországban vállalt mérkőzéseket. Az utóbbi években csak
kevés meccsen volt alkalma
mérettetnie magát.
Utánpótlás-nevelő klubját
hat éve indította el, jelenleg
19 igazolt sportoló szakmai
fejlődéséért felel. A klub nehéz anyagi körülmények között működik, szponzoruk
nincs. Legeredményesebb
sportolói: Fodor Milán, Váradi
Tamás, ifj. Surman Zoltán,
Uhrin Csenge és Jova Aliz.

gusztus 7-9. között Olaszországban öltheti magára első
ízben a címeres mezt. A távolabbi kilátások között akár az
olimpiai szereplés is célkitűzés
lehet, hiszen 2012-ben, Londonban a nők 51 kg-os súlycsoportja olimpiai versenyszám.

Lovasverseny
Július 17-én, szombaton gyermek ügyességi
vetélkedőt, 18-án vasárnap megyei díjugrató
bajnoki fordulót rendez a
Békési Szabadidős Lovasklub a Békés-Doboz
összekötő út melletti lovaspályán. Kezdés mindkét napon 9 órakor. A
versenyszámok mellett
termékek bemutatója,
csikósbemutató, biciklitúra. Bővebben: Urkom
Szilvia 30/560-81-01.
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Békési Sportnyár
Lezajlott az idei Sportnyár
első két hete, melynek keretében az érdeklődők a tenisz, a
labdarúgás, a sakk és az atlétika alapjaival ismerkedhettek
meg. Természetesen, akinek
nem sikerült eljutnia az említett foglalkozásokra, annak
sincs oka elkeseredni, hiszen
az alábbi elérhetőségeken továbbra is lehet érdeklődni a
fenti sportágak iránt:
• tenisz: Varga István
30/8307865
• labdarúgás: Bíró Péter
30/2897982
• sakk: Andor László
30/4892132

SURMAN ZOLTÁN
VISSZAVONULT

• atlétika: Veres Zsolt
20/9206971
A július is mozgalmas lesz,
hiszen további hét sportág
mutatkozik be a Sportnyár
keretében, melyekről az alábbi
elérhetőségeken lehet információt kérni:
• júl. 12-16. aerobik:
Bimbó Katalin 30/3039022
• júl. 12-16. ökölvívás:
Surman Zoltán 70/5794124
• júl. 19-23. lány kézilabda:
Nagy Mátyás 20/9864279
• júl. 19-23. lovaglás: Urkom Szilvia 20/4977844
• júl. 26-30. asztalitenisz:
Balogh József 20/3162837
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